
 
 

แบบค ำร้องขอใชน้ ้ำประปำของ  อบต.คลองห้ำ 
                    เขียนที่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ 
 

      วนัที่...............เดือน...............................พ.ศ. ...................  
เลขที่มิเตอร์ที่ติดตั้ง 

          
 

ผูใ้ชน้ ้ำ  ช่ือ............................................................................................อยู่บำ้นเลขท่ี...............................หมู่ท่ี..........................
ซอย...................................ถนน.....................................ต ำบล................... ...........................อ  ำเภอ...........................................
จงัหวดั..............................................รหัสไปรษณีย.์......................................หมำยเลขโทรศพัท.์.............................................  
-  ประเภทกำรใชน้ ้ำ  ติดตั้งถำวร  ติดตั้งชัว่ครำว 
 
สถำนที่ขอใชน้ ้ำประปำและติดตั้งมิเตอร์     
 

ช่ือ................................................................บำ้นเลขท่ี...............................หมู่ท่ี......... ..............ซอย..........................................
ถนน..........................................ต ำบล.................................อ  ำเภอ............................................จงัหวดั......................................
รหัสไปรษณีย.์.........................................หมำยเลขโทรศพัท.์......................................................... 
มีควำมประสงคจ์ะขอใชน้ ้ำประปำ       ชนิดมำตรวดัน ้ำขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง................................  
เอกสำรประกอบค ำร้องขอใชน้ ้ำประปำ 
  ส ำเนำบตัรประชำชนผูใ้ชน้ ้ ำ  ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูใ้ช้น ้ำ 
  ใบอนุญำตให้ก่อสร้ำงอำคำร  หนงัสือสัญญำซ้ือขำยอำคำร/สัญญำเช่ำอำคำร 
  
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรติดตั้งประปำใหม่  ตำมค ำขอฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ 
เรียกเก็บเงินตำมขอ้มูลที่ขำ้พเจำ้แจง้รำยละเอียด  หำกขอ้มูลที่ขำ้พเจำ้ให้ไวไ้ม่ถูกตอ้งจนเป็นเหตุให้  องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองห้ำ  ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้น  ไม่ว่ำกรณีใด  ๆ  ก็ตำม  ขำ้พเจำ้ยินยอมช ำระเงินส่วนที่เกินภำยใน
เวลำที่ก ำหนด 
 ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้โอนกรรมสิทธ์ิอำคำร  หรือยำ้ยไปจำกภูมิล ำเนำ  หรือได้ร้ือถอนอำคำรที่มีกำรใช้
น ้ ำประปำ  โดยมิได้แจง้กำรโอนกำรใช้น ้ ำให้ถูกต้องตำมขอ้บงัคับต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  
ภำยในก ำหนด ๑๘๐ วนั  ให้ถือว่ำสละสิทธ์ิกำรใชน้ ้ำ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  ทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะงดจ่ำย
น ้ำ  หรือโอนสิทธิกำรใชน้ ้ำให้แก่บุคคลอื่น 
 กำรวำงท่อประปำผ่ำนที่ดินเอกชน  เพื่อกำรจดัส่ง  และจ ำหน่ำยน ้ ำประปำให้แก่ขำ้พเจำ้ครั้ งน้ี  ขำ้พเจำ้ตก
ลงยินยอมรับเป็นผูเ้สียค่ำใชจ้่ำย  ในกำรที่จะตอ้งเปลี่ยนแปลงยำ้ยท่อประปำไปไว ้ ณ  สถำนที่อื่นตำมควำมประสงค์
ของเจำ้ของกรรมสิทธ์ิที่ดินในภำยหลงั 
 

             (ลงช่ือ)................................................................ผูข้อใชน้ ้ ำ 
        (..................................................................) 
    หมำยเลขโทรศพัท.์.....................................................................  

 

เลขท่ี................./........................ 



 
ควำมเห็นของเจำ้หนำ้ที่ 
                     -กองช่ำงไดต้รวจสอบแลว้เสร็จ  เห็นควรติดตั้งมิเตอร์น ้ำประปำ 
ตำมค ำร้องขอใชน้ ้ำประปำได ้
 

                            …………………………………. เจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบ 
(นำยธีระพล  เกตุเอี่ยม) 
ผูช่้วยนำยช่ำงโยธำ 

 
 

…………………………………. ตรวจ 
                                                               (นำยปกำศิต  โพธิพฤกษ)์ 
                                                              นกัจดักำรงำนช่ำงปฏิบตัิกำร 
 

 
…………………………………. ตรวจ 

(นำยเกียรติพร  เกตุแกว้) 
หัวหนำ้ฝ่ำยควบคุมอำคำร รักษำรำชกำรแทน 

ผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง 
 
 

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ 
 

 
 

………………………………….เห็นชอบ 
                                                                  (นำยพรชยั  ไขสกุล) 
                                                  ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ 

 
 
 
 

………………………………….อนุมตั ิ
(นำยนุกูล   เกำะโพธ์ิ) 

นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ 

 
 



 
แผนผงัสังเขปแสดงสถานที่ขอใช้น ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................................................................................................................... 

หนังสืออนุญาตให้วางท่อประปาผ่านที่ดิน 
 
 ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว.......................................................................อยูบ่ำ้นเลขที่................................ 
ตรอก/ซอย........................................................ถนน..........................................ต ำบล.................................................. 
อ ำเภอ..........................................จงัหวดั................................เป็นเจำ้ของกรรมสิทธ์ิที่ดินโฉนดเลขที่......................... 
ต ำบล.........................................................อ  ำเภอ..................................................จงัหวดั............................................ 
ตำมควำมสมัครใจยินยอมให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ วำงท่อประปำ  และติดตั้งอุปกรณ์ไปได้เหนือ
พื้นดิน  หรือข้ำมพื้นดินเพื่อกำรจัดส่ง  และจ ำหน่ำยน ้ ำผ่ำนเข้ำไปในที่ ดินของข้ำพเจ้ำ  รวมทั้ งบ ำรุงรักษำ
เปลี่ยนแปลง  และซ่อมแซมท่อประปำดงักล่ำวไดทุ้กประกำร  และขำ้พเจำ้รับรองว่ำจะไม่เรียกค่ำทดแทน  จำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  หรือจำกผูข้อใช้น ้ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  ไม่ว่ำกรณีใด  ๆ  
ทั้งส้ิน  และจะไม่ถอนค ำอนุญำตใด  ๆ  โดยเด็ดขำด 
 
             (ลงช่ือ)......................................................เจำ้ของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
        (.........................................................) 
     หมำยเลขโทรศพัท.์............................................. 
 
 



สัญญาการใช้น ้าประปา 
 

สัญญำเลขที่......................... 
 

  สัญญำน้ีท ำขึ้น  ณ  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  เมื่อวนัที่............เดือน.......................
พ.ศ. ....................  ระหว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  โดย ........นำย นุกูล    เกำะโพธ์ิ........                     
ต ำแหน่ง นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ    ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกว่ำ  “ผูใ้ห้สัญญำ”  ฝ่ำยหน่ึง กบั
................................................................      บำ้นเลขที่.......................หมู่ที่.................................................... 
ต ำบล....................................อ  ำเภอ..................................  จงัหวดั.......................................ซ่ึงต่อไปในสัญญำ
น้ีเรียกว่ำ  “ผูใ้ชน้ ้ำ”  อีกฝ่ำยหน่ึง 
  คู่สัญญำไดต้กลงกนัมีขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ  ๑.  ผู ้ใช้น ้ ำยอมรับว่ำ  สัญญำน้ีมีผลบังคับใช้ตลอดไป  จนกว่ำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองห้ำ  หรือผูใ้ช้น ้ ำจะบอกเลิกสัญญำ หรือได้โอนสิทธิกำรใช้น ้ ำให้ผูอ้ื่น  โดยควำมเห็นชอบของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ขอ้  ๒.  ผูใ้ชน้ ้ำยอมรับว่ำ  จะปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัต ำบล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  
อนัเก่ียวกับเร่ืองกำรใช้น ้ ำประปำที่ใช้อยู่  หรือที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข  หรือที่จะจดัให้มีขึ้นใหม่ทุกประกำร  
  ขอ้  ๓.  ผูใ้ช้น ้ ำยอมรับว่ำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  อำจส่งน ้ ำให้ใช้ไดไ้ม่ทุกเวลำ  และ
ทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะงดกำรจ่ำยน ้ ำในเวลำหน่ึงเวลำใดเป็นกำรชั่วครำว  โดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผล  เมื่อเห็นเป็น
กำรจ ำเป็น    
  ขอ้  ๔.  ผูใ้ช้น ้ ำจะต้องตรวจสอบมิเตอร์น ้ ำของท่ำนเองให้ใช้งำนได้ตำมปกติ หำกมีกำร
ช ำรุดเกิดกำรร่ัวไหลของน ้ำท ำให้เกิดค่ำตวัเลขกำรใชน้ ้ ำขึ้นที่มิเตอร์น ้ ำ ผูใ้ช้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งส้ินไม่
ว่ำกรณีใดๆ ยกเวน้เกิดกำรผิดพลำดจำกกำรจดตวัเลขจำกเจำ้หนำ้ที่ 

กรณีที่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบอกเลิกสัญญำ  คำ่น ้ ำประปำก็ดี  หรือหน้ีอื่นใดก็ดี  ที่คำ้ง
ช ำระ  ผูใ้ชน้ ้ำยินยอมช ำระให้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งส้ิน ทนัทีที่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแจง้ให้ทรำบ 
  สัญญำน้ีท ำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีขอ้ควำมถูกต้องตรงกนัทุกประกำร  คู่สัญญำทรำบ  และ
เขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดแลว้  ผูใ้ช้น ้ ำยึดถือไวห้น่ึงฉบับ  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเก็บรักษำไวห้น่ึง
ฉบบั  เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรท ำสัญญำ  คู่สัญญำจึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน 
 

     (ลงช่ือ)............................................................ผูข้อใชน้ ้ำ 
               (............................................................)   
                 

     (ลงช่ือ)............................................................ผูใ้ห้สัญญำ   
             (นำย นุกูล     เกำะโพธ์ิ)  
                                                                          นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ 
 

     (ลงช่ือ)............................................................พยำน   
            (นำยธีระพล  เกตุเอี่ยม) 

 



สัญญาการใช้น ้าประปา 
 

สัญญำเลขที่......................... 
 

  สัญญำน้ีท ำขึ้น  ณ  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  เมื่อวนัที่............เดือน.......................
พ.ศ. ....................  ระหว่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  โดย ........นำย นุกูล    เกำะโพธ์ิ........                     
ต ำแหน่ง นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ    ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกว่ำ  “ผูใ้ห้สัญญำ”  ฝ่ำยหน่ึง กบั
................................................................      บำ้นเลขที่.......................หมู่ที่.................................................... 
ต ำบล....................................อ  ำเภอ..................................  จงัหวดั.......................................ซ่ึงต่อไปในสัญญำ
น้ีเรียกว่ำ  “ผูใ้ชน้ ้ำ”  อีกฝ่ำยหน่ึง 
  คู่สัญญำไดต้กลงกนัมีขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
  ข้อ  ๑.  ผู ้ใช้น ้ ำยอมรับว่ำ  สัญญำน้ีมีผลบังคับใช้ตลอดไป  จนกว่ำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองห้ำ  หรือผูใ้ช้น ้ ำจะบอกเลิกสัญญำ หรือได้โอนสิทธิกำรใช้น ้ ำให้ผูอ้ื่น  โดยควำมเห็นชอบของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ขอ้  ๒.  ผูใ้ชน้ ้ำยอมรับว่ำ  จะปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบัต ำบล  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  
อนัเก่ียวกับเร่ืองกำรใช้น ้ ำประปำที่ใช้อยู่  หรือที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข  หรือที่จะจดัให้มีขึ้นใหม่ทุกประกำร  
  ขอ้  ๓.  ผูใ้ช้น ้ ำยอมรับว่ำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  อำจส่งน ้ ำให้ใช้ไดไ้ม่ทุกเวลำ  และ
ทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะงดกำรจ่ำยน ้ ำในเวลำหน่ึงเวลำใดเป็นกำรชั่วครำว  โดยไม่ตอ้งแจง้เหตุผล  เมื่อเห็นเป็น
กำรจ ำเป็น    
  ขอ้  ๔.  ผูใ้ช้น ้ ำจะต้องตรวจสอบมิเตอร์น ้ ำของท่ำนเองให้ใช้งำนได้ตำมปกติ หำกมีกำร
ช ำรุดเกิดกำรร่ัวไหลของน ้ำท ำให้เกิดค่ำตวัเลขกำรใชน้ ้ ำขึ้นที่มิเตอร์น ้ ำ ผูใ้ช้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบทั้งส้ินไม่
ว่ำกรณีใดๆ ยกเวน้เกิดกำรผิดพลำดจำกกำรจดตวัเลขจำกเจำ้หนำ้ที่ 

กรณีที่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบอกเลิกสัญญำ  ค่ำน ้ ำประปำก็ดี  หรือหน้ีอื่นใดก็ดี  ที่คำ้ง
ช ำระ  ผูใ้ชน้ ้ำยินยอมช ำระให้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งส้ิน ทนัทีที่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแจง้ให้ทรำบ 
  สัญญำน้ีท ำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีขอ้ควำมถูกต้องตรงกนัทุกประกำร  คู่สัญญำทรำบ  และ
เขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดแลว้  ผูใ้ช้น ้ ำยึดถือไวห้น่ึงฉบับ  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเก็บรักษำไวห้น่ึง
ฉบบั  เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรท ำสัญญำ  คู่สัญญำจึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน 
 

     (ลงช่ือ)............................................................ผูข้อใชน้ ้ำ 
               (............................................................)   
                 

     (ลงช่ือ)............................................................ผูใ้ห้สัญญำ   
             (นำย นุกูล     เกำะโพธ์ิ)  
                                                                          นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ 
 

     (ลงช่ือ)............................................................พยำน   
   (นำยธีระพล  เกตุเอี่ยม) 

 


